OMAC juvenil

Audicions

Som una orquestra que forma i projecta professionalment joves compositors i intèrprets dels Països Catalans mitjançant produccions escèniques innovadores.
Igual com l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya (www.omac.cat) apostem per l’experimentació, la
qualitat i la creativitat amb la voluntat d’atraure nou
públic jove cap a la música popular i tradicional.

Les duem a terme el 8 de juliol a l’aula de cor de
l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i
l’horari de cada aspirant el notifiquem per correu
electrònic el 30 de juny.

La singularitat sonora de la formació és conseqüència
directa d’una plantilla orquestral on hi col·laboren
intèrprets de base tradicional, moderna, jazz i clàssica
contemporània seleccionats via audició oberta. Ser
part de l’orquestra és una gran oportunitat formativa i
professional (beques formatives, xarxa professional)
que exigeix dedicació (assajos i actuacions).

Audicions 2022

Continguts musicals:
1- Peça de lliure elecció d’una durada màxima de
tres minuts.
2- Tres passatges d’orquestra de l’instrument
corresponent.
3- Breu lectura a vista.
El material de les audicions estarà disponible el dia
13 de juny a al web: www.omac.cat/omac-juvenil

Producció inaugural

Candidats

Transatlàntic és un espectacle dirigit al públic jove i
una combinació irresistible de música, teatre i ball de
parella dinamitzat. Aquesta sessió d’alt voltatge és
arranjada i conduïda per un Arnau Tordera inèdit. La
producció revela el vincle atlàntic de la música catalana i té una dimensió acadèmica perquè incorpora
descobriments sorprenents derivats d’un treball
d’investigació del Grup de Recerca Musicològica de
l’ESMUC.

Cal tenir entre setze i vint-i-dos anys; nascuts entre
el 8 de juliol del 1999 i l'1 de gener del 2006.

Places ofertades
- Instruments tradicionals: gralla, dolçaina,
acordió diatònic, sac de gemecs i viola de roda.
- Instruments de cobla: flabiol, tible, tenora i
fiscorn.
- Corda: violí, viola, contrabaix i guitarra.
- Metall: trompeta, trombó i tuba.
- Percussió: bateria, percussió i PAD musical.

Inscripció
El formulari d’inscripció estarà disponible entre el
13 i el 26 de juny de 2022 (23.59 h) al web:
www.omac.cat/omac-juvenil

Ubicació
Escola Superior de Música de Catalunya.
C/ Padilla 155, Barcelona.

Observacions
- Qui no pugui assistir per raons de força major a
Audicions 2022
l’audició, cal que es posi en contacte amb
l’organització el més aviat possible per rebre
Orquestra
de Músiques
instruccions
sobre com
participar-hi d’Arrel
de manera
de
Catalunya
Juvenil
remota o audiovisual.

Més informació i inscripcions
www.omac.cat/omac-juvenil
Comissió artística
Albert Gumí
Dani López
Iu Boixader
Maria Antònia Gili
Ivó Jordà
Marc Vall
Organització
David Coll
Marçal Ramon
omacjuvenil@omac.cat

- El tribunal té la potestat d’organitzar rondes
eliminatòries si concorren molts aspirants en
algun instrument. L’organització es reserva la
possibilitat de modificar els horaris i/o llocs si les
circumstàncies ho requereixen.

Organitza

- En cas de no assistència sense previ avís es perd
el dret de participar a futures audicions.

Col·labora

- Posteriorment a les proves es penjaran els resultats de l’audició al web de l’OMAC i es comunicarà a tots els participants.
Barcelona
- Bateristes: Es permet dur caixa
i
plats
propis.
8 de juliol
de 2022

